
TANSZERLISTA  /2. osztály/ 

Füzetek: 

3 db kisméretű vonalas füzet (14-32) – még 1. osztályos, ebből az egyik legyen 

az üzenő füzet! 

3 db kisméretű vonalas füzet (16-32) 

2 db kisméretű négyzetrácsos füzet 

1 db kisméretű hangjegyfüzet  

1 db nagy méretű sima füzet  

1 db leckefüzet 

2 db papír dosszié 

2 cs. írólap 

A füzetek jól látható vonalazásúak (margó is) legyenek! 

Tolltartóba: 

12 db-os színes ceruza 

3 db HB-s ceruza 

1 db piros-kék ceruza (vékony!) 

1 db radír (jó minőségű, puha) 

1 rövid vonalzó- 15 cm-es 

1 db faragó (tartályos) 

 

Matematika dobozba: 

2 db dobókocka 

1 db logikai készlet 

1 db színesrúd készlet 

1 db papír mérőszalag 

1 db tükör (keret nélküli) 

1 db műanyag óra 



Játékpénz (borítékban kivágva) 

1 cs. számolópálcika 

Rajz és technika tantárgyhoz (műanyag vagy erős papÍrdobozban): 

12 színű tempera 

12 színű zsírkréta / olajpasztell kréta 

12 színű vízfesték 

12 színű filctoll 

1 db fekete tűfilc 

12 színű színes ceruza 

1 paletta 

4 db ecset (2, 4, 6, 10) 

1 db nagy alakú ecsettál 

ecsettörlő (puha rongy) 

1 db nagy ragasztó stift 

1 db folyékony ragasztó (Nebuló, Technokol) 

1 db cellux ragasztó tépővel 

2 db 2B ceruza (Nem a tolltartóba! A rajzfelszerelésbe!) 

1 db olló ( hegyes, éles, jó minőségű ) 

1 db kicsi szivacs 

1 db rajztábla 

1 doboz gyurma 

30 db famentes rajzlap A/4 

10 db famentes rajzlap A/3 

1 cs. élénk színű A/4 origami lap 

1 db papír dosszié a rajzoknak 

 



Tornafelszerelés (akasztható tornazsákban): 

fehér zokni; fehér póló; sötét rövid nadrág ; tornacipő (ha lehet, nem vászon); 

melegítő; 

 

Tisztasági felszerelés (akasztható zsákban): 

kisméretű törölköző, fésű 

 

Egyéb: 

váltócipő (nyári szandál vagy vászoncipő, nem papucs !!!) 

ivópohár , kiskanál, 

havonta: 1 cs. szalvéta + 100 db-os papír zsebkendő 

Mindenből, ami használható állapotban van a tavalyi is jó. 

Kérjük minden eszközön legyen rajta a gyerek neve! 

                                                                                       Köszönjük szépen. 

                                                                                              A tanító nénik 

 


